Menighedsrådsmøde MR 2019-08 i Bethania (lille sal) den 18. September
2019 kl. 18.30.
Afbud fra: Bo Knudsen, Poul Nygaard Kristensen, og Bjarne Christensen. Svend Erik Søgaard deltog kun i
behandlingen af punkt 13A.
Indledning ved Karen Bunk
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand.
A. Forslag om revision af
salmebogstillæg

B. Visionsproces vedr.
gudstjenesten. Hvordan
kommer vi videre?

C. Ringeregulativ efter installering af nyt styresystem til klokkerne. Ændring mhp ringning om
natten?
D. Lukket punkt.

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Godkendt

Det vedtoges at søge biskoppen om godkendelse af en revideret
udgave af salmebogstillægget med rytmiske lovsange gældende
for en periode på 2 år, fortsat til en anvendelse i tråd med den
vedtagne indstilling herom i september 2016.
Jens Moesgård Nielsen orienterede om drøftelserne i præstegruppen om den videre proces ud fra det udsendte materiale.
Det vedtoges at følge indstillingen om at drøfte:
- Gudstjenesten ved oktobermødet, oplæg ved Jens Moesgård
Nielsen
- Forholdet mellem autorisation og frihed ved novembermødet,
oplæg ved Jens Moesgård Nielsen
- Dåben ved decembermødet, oplæg ved Bo Knudsen
- Nadveren ved januarmødet, oplæg ved Poul Nygaard Kristensen

Det vedtoges at tilpasse ringeregulativet, således at ringninger
reduceres til 100 slag og at timeslag om natten i tidsrummet 01
til 06, (begge tidspunkter inklusive) foretages dæmpet (dvs. uden
åbning af tårnluger).
Se særskilt referat.

22/09 Karen Bunk
29/09 Klaus Lytzhøft
06/10 Ulrik Baun
13/10 Ekstern
20/10 Ekstern
27/10 Elin Hansen
03/11 Klaus Lytzhøft

10/11 Ulrik Baun
17/11 Karen Bunk
24/11 Klaus Lytzhøft
1/12 Ulrik Baun
Arne Laugesen orienterede om arbejdet med at sikre vikardækning af 3. Organiststillingen.
4. Kirkeværgen
A. Orientering om reparation af kirketårn

Aksel Fyhn orienterede om arbejdet med omfugning af kirketårnet, herunder en indløbet klage over utilstrækkelig afspærring.
Jens Moesgård Nielsen opfordrede til fremadrettet mere synlig
ekstern kommunikation ifm. tilsvarende arbejder.

5. Kirkeudvalget

Der forelå intet.

6. Præstegårdsudvalget

Aksel Fyhn orienterede om planerne for vedligeholdelsesarbejder
på Ranunkelvej.

7. Aktivitetsudvalget

Klaus Lytzhøft orienterede om arbejdet med høstgudstjeneste og
adventsfest samt forårsprogrammet for 2020.

8. Korudvalget

Karen Bunk orienterede om HKDs planlagte turne til Østrig og
inviterede i den forbindelse til afskedskoncert den 3.10.2019 kl.
19.

9. Byggeudvalget
A. Aktuel status

B. Genhusningsudgifter

10. Øvrige udvalg
Udvalget vedr. fremtidig
kirkemusikalsk betjening

Arne Bach orienterede om fremgangen i byggeriet og at der forventes at blive rejsegilde den 25.10.2019 kl 12.
Arne Bach orienterede endvidere om de udfordringer, forsøg på
fjernelse af spuns har medført, hvorfor dette af hensyn til naboerne har måttet opgives med ekstraudgifter til følge, samt den
fortsatte dialog med naboer.
Det vedtoges at følge udvalgets indstilling om at engagere juridisk rådgiver.
Arne Bach orienterede om udgifterne i august. Disse toges til
efterretning.

Tobias Ramm Eberlein orienterede om at provstiet har imødekommet ansøgningen om opnormering (se DAP).

Studietursudvalget

Mogens Rørbæk Madsen orienterede om aflysningen af den påtænkte studietur til Christiansfeldt pga. for få tilmeldte. Det aftaltes at stile mod at afholde nytårskur fredag den 31.1.2020

11. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet

12. Kassereren
A.

Der forelå intet

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Jens Moesgård Nielsen orienterede om det afholdte konfirmandorienteringsmøde.
Svend Erik Søgaard orienterede om husstandsindsamling til fordel for Kirkens Korshær den 17.11.2019 samt om koncert den
14.11.2019 kl 19:30 med Morten Meiner med band.
Han orienterede endvidere om afdækningsarbejdet ift. kapaciteter og arbejdsgange i relation til hospitalskapellet.

14. Næste møde
FU 08.10.19 kl 17
Menighedsrådet 23.10.19 kl
18,30.

15. Eventuelt
A. indleder til næste møde

Arne Laugesen
Mogens Rørbæk Madsen takkede for opmærksomheden ifm.
med sin fødselsdag.

16. Protokollen underskrives

